
ความท้าทายของหลักสูตรสาย
มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ 

ศิลปศาสตร์ ในยุคประเทศไทย 4.0

กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประเด็นที่จะพูด

สถานการณ์ปัจจุบัน 

กฎระเบียบของ สกอ. 

นโยบายของ รมช.ศึกษาธิการคนปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะส่วนตัว



ประเด็นที่จะพูด

ตัวอย่างของการปรับตัวที่มหาวิทยาลัยอื่น
และสาขาอื่น 

ตัวอย่างของการปรับตัวที่คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาฯ 

สรุปและข้อคิดบางประการ



สถานการณ์ปัจจุบัน



คำทำนายของ 
รมช.ศึกษาธิการคนปัจจุบัน
ในอนาคต มหาวิทยาลัยเอกชนจะปิดตัว
ลงไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง อาจเหลือประมาณ 
20% 

มหาวิทยาลัยของรัฐจะปิดตัวลงประมาณ 
1 ใน 3 ถ้าไม่ปรับตัว



สาเหตุสำคัญ

อัตราเกิดของเด็กต่ำลง 

ความนิยมของการศึกษาออนไลน์



สถิติเกิดของเด็กไทย

10 ปีที่แล้ว มีเด็กเกิด 1.1 ล้านคนต่อปี 

ปี 2559 มีเด็กเกิด 770,000 ล้านคน 

ในอีก 10 ปี จะมีเด็กเข้ามหาวิทยาลัย
ประมาณ 400,000 คน



Clayton Christensen 
ศาสตราจารย์ที่ Harvard 
Business School เสนอทฤษฎี 
Disruptive Innovation ที่ใช้
ในธุรกิจ 



ทฤษฎี Disruptive Innovation

Prof. Christensen ศึกษาว่าธุรกิจสามารถสร้าง
นวัตกรรมขึ้นได้อย่างไร และค้นพบการสร้างนวัตกรรม
รูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ 
เร่ิมต้นด้วยการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีแนวคิดใหม่
ให้ลูกค้าโดยเร่ิมต้นจากตลาดล่างก่อนเพื่อช่วงชิงส่วน
แบ่งการตลาดจากผู้ค้ารายเดิม 

ผู้ค้ารายใหม่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้น
เรื่อยๆจนสามารถป่วนตลาดเดิมและกลายเป็นต้นแบบ
ใหม่ให้ตลาด



ตัวอย่างของ  
Disruptive Innovation

smart phone, tablet computer 

ร้านค้าสะดวกซื้อ  

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 

การพิมพ์ 3 มิติ (3D printing)



Clayton Christensen และ Henry J.  

Eyring นำทฤษฎี Disruptive Innovation  

มาศึกษาว่ามหาวิทยาลัยในอนาคตต้อง 

เปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้ 

ประสบความสำเร็จในอนาคต



The Innovative University
10 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยในอเมริกาปิดตัวไป 
500 กว่ามหาวิทยาลัยจาก 4,400 กว่า
มหาวิทยาลัย 

อีก 10 ปีถัดไป มหาวิทยาลัยจะปิดตัวอีก 2,000 
กว่าแห่ง 

ในอนาคต online education จะมีบทบาทมากกว่า 
traditional university  

Online education จะเป็น disruptive innovation 
สำหรับมหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิม



The Innovative University

สิ่งเดียวที่ online education ทดแทนไม่ได้คือ 
อาจารย์แต่ละคนที่ “เปลี่ยนชีวิต” นิสิตนักศึกษา  

ความผูกพันที่นิสิตนักศึกษามีต่ออาจารย์สำคัญ
กว่าวิชาความรู้ในสาขา 

สิ่งที่เราสามารถจะเพิ่มคุณค่าให้นิสิตนักศึกษาคือ 
การเปลี่ยนชีวิตเขา  เป็นสิ่งที่ “nondisruptible”



สาเหตุที่การศึกษาออนไลน์
เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

คุ้มค่าด้านการลงทุน 

ผู้เรียนมีเป็นจำนวนมาก ทั่วโลก 

สะดวกสำหรับผู้เรียน 



กฎระเบียบของ สกอ.



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2558

วัตถุประสงค์สำคัญในการปรับปรุง 

ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา 

เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหลักสูตรและเอื้อ
ให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรภายนอก



ปัญหาสำคัญ:  
ประเด็นอาจารย์

ระดับปริญญาตรี 

ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 

อาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร ต้องมีผล
งานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลังไม่ตำ่กว่า 1 
รายการ 

อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50ของ
รายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น



ปัญหาสำคัญ:  
ประเด็นอาจารย์

ระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ต่างๆเหล่านี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการในรอบ 
5 ปีย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 รายการ 

อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ



ปัญหาสำคัญ:  
ประเด็นอาจารย์

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีผลงานทาง
วิชาการระดับชาติไม่ตำ่กว่า 10 เรื่อง 

อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อย
ละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำ
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 



ปัญหาเฉพาะสำหรับสาขามนุษยศาสตร์ 
อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (สาขา มอศ.)

วิชาการ vs. วิชาชีพ 

สาขา มอศ.ส่วนใหญ่เน้นวิชาการ แต่ปัจจุบัน นิสิตนักศึกษา
อยากเรียนวิชาชีพ 

ผู้เรียนไม่ทราบว่าจะไปประกอบอาชีพอะไร 

อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการได้ช้า และบางคนไม่สนใจ 

อาจารย์เริ่มลาออกเพราะไม่ผลิตผลงานวิชาการและไม่ขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ



นโยบายของ  รมช.  
ศึกษาธิการคนปัจจุบัน

ในการมอบนโยบายด้านอุดมศึกษาแก่ สกอ. เมื่อวันที่ 4 ม.ค.
2561  ศ.คลินิกน.พ.อุดม คชินทร กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนใน 
6-8 เดือน คือ 

ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี โท เอก ใหม่ 

• ปิดหลักสูตรที่ควรปิด 

• ทำให้หลักสูตรยืดหยุ่นมากขึ้น 

• พยายามให้มีกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ 

• พยายามให้มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ สกอ.



นโยบายของ  รมช. 
ศึกษาธิการคนปัจจุบัน

ปรับเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ต้องมีความ
เป็นสากลและครอบคลุมสาขามากกว่านี้ 

ปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย



ข้อเสนอแนะส่วนตัว
ต้องวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และต้องทำไปพร้อมๆกัน 

การแก้ปัญหาระยะสั้น  

ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาและหลักสูตรเพิ่ม 

สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานร่วมกัน 

วางแผนการผลิตผลงานในแต่ละปี 

ยุบรวมหลักสูตร



ข้อเสนอแนะส่วนตัว
การแก้ปัญหาระยะยาว 

จัดทำ online education 

จัดทำหลักสูตรที่ตอบโจทย์หรือเป็นที่สนใจ
ของสังคมภายนอก 

จัดทำหลักสูตรหรือโครงการอบรมสำหรับ
บุคคลภายนอกให้มากขึ้น 

ปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆตลอดเวลา



ตัวอย่างของการปรับตัว  
(สาขาอื่นและมหาวิทยาลัยอื่น)

การเปิดหลักสูตร double major ระดับปริญญา
ตรี 

Harvard Business School จะเปิดหลักสูตร 
online ด้านธุรกิจในอีก 2 ปี



ตัวอย่างของการปรับตัว  
(สาขาอื่นและมหาวิทยาลัยอื่น)

การยุบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 16 หลักสูตร 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

กำลังทำหลักสูตรปริญญาคู่วิศวกรรมศาสตร์
และนิติศาสตร์ เรียน 6 ปีจบ



ตัวอย่างของการปรับตัว  
(สาขาอื่นและมหาวิทยาลัยอื่น)

กำลังดำเนินการเปิดหลักสูตร bilingual ระดับ ป.ตรี
ด้านหุ่นยนต์โดยควบรวมวิชาของแต่ละภาคและ
หลักสูตรนานาชาติที่เกี่ยวข้องให้นิสิตเลือกเรียน 

กำลังดำเนินการเปิดหลักสูตร ป.โทด้าน 
Competitive Engineering ให้ผู้เรียนเลือกเรียนเป็น 
module (module ละ 2-3 วิชา) ไม่มีกำหนดเวลา
เรียน ถ้าเก็บหน่วยกิตครบ ก็จบได้



ตัวอย่างการปรับตัวที่ 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ



การปิดหลักสูตร

หลักสูตร ป.โท ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่าง
ประเทศ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 



การปรับหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

ลดหน่วยกิตโดยรวมของหลักสูตร (135-141 
หน่วยกิต) เพื่อให้นิสิตใช้เวลานอกห้องเรียนให้มาก
ขึ้น 

สนับสนุนให้นิสิตอักษรศาสตร์เลือกเรียนวิชาโทนอก
คณะ 

เปิดวิชาโทอักษรศาสตร์ให้นิสิตต่างคณะ  

เพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติในรายวิชาพื้นฐาน 

เปิดสอนวิชาเอกและวิชาโทที่ทันสมัย practical และ
ตอบโจทย์สังคมมากยิ่งขึ้น



วิชาเอกใหม่ในหลักสูตร อ.บ.
วิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ  

(Language Technology and Information) 

เป็นความร่วมมือระหว่างสาขา 
ภาษาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์  

และสารสนเทศศาสตร์ 

ตอบโจทย์สังคมเรื่องการทำงาน 
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาษามากขึ้น 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่ดีด้านภาษา และมีความรู้และทักษะ
ด้านการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยเพื่อนำไปใช้
ในงานด้านปัญญาประดิษฐ์ 



วิชาโทใหม่ในหลักสูตร อ.บ.

มนุษยศาสตร์ดิจิทัล (Digital Humanities) 

การสอนและการวิจัยข้ามสาขาระหว่างสาขาคอมพิวเตอร์
และมนุษยศาสตร์ 

พัฒนามาจากสาขาคอมพิวเตอร์สำหรับมนุษยศาสตร์ 

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาศึกษาวิจัยมนุษยศาสตร์สาขาต่างๆ 
เช่น ภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ภัณฑารักษ์ออนไลน์ และการทำเหมืองข้อมูลชุดวัฒนธรรม
ขนาดใหญ่



การปรับหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ
หลักสูตร BALAC

มีรายวิชาทางวัฒนธรรมศึกษา (cultural studies) มากขึ้น 

3 concentrations:  
• foreign language study,  
• global cultures  
• media cultures 

มี practical, non-humanities courses มากขึ้น เช่น 

• creative industries,  

• practical economy,  

• ASEAN economics,  

• culture and economy,  

• business and professional writing



การปรับหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ
หลักสูตร BALAC

หลักสูตรมี “practical orientation” มากขึ้น โดยมีทางเลือก
ให้นิสิต ได้แก่ 

• มีการฝึกงาน (internship)  

• มี Senior Project  

• เพิ่มโอกาสในการไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ 

กำลังทำหลักสูตรปริญญาคู่ (double degree) กับ College 
of International Liberal Studies ที่ University ประเทศ
ญี่ปุ่น



การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา 
บาลีสันสกฤต

สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต             สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ 

ภาษาเอเชียใต้ ได้แก่ กลุ่มภาษาในประเทศภูมิภาคเอเชียใต้ 
ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ เนปาล ศรีลังกา 
อัฟกานิสถาน ทิเบต และภูฏาน



การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา 
บาลีสันสกฤต

เหตุผล 

นโยบาย: ทันสมัย อนุรักษ์ศาสตร์เดิม เพิ่มเติม
ศาสตร์ใหม่ 

ต้องการขยายขอบเขตทางวิชาการให้ครอบคลุม
ภารตวิทยาทั้งสมัยโบราณและสมัยใหม่ 

เปิดสอนภาษาในภูมิภาคเอเชียใต้ เช่น ภาษาฮินดี 
ภาษาทมิฬ ภาษาอูรดู ภาษาปรากฤต



การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา 
บาลีสันสกฤต

เปิดสอนวรรณกรรมอินเดียร่วมสมัยที่เป็นภาษา
ไทย อังกฤษ และฮินดี 

มีแผนจะพัฒนาการสอนและการวิจัยด้านภาษา
และวรรณคดีโบราณและปัจจุบันของภูมิภาค
เอเชียใต้ 

ต้องการร่วมมือกับกองเอเชียใต้ กระทรวงการต่าง
ประเทศและศูนย์อินเดียแห่งจุฬาฯที่เพิ่งจัดตั้งเมื่อ
ไม่นานมานี้



การประชาสัมพันธ์สาขาวิชา
ภาษาเอเชียใต้

จัดทำ Facebook ท่ีมีการ update ตลอดเวลา 

จัดเสวนาทางวิชาการ 

ให้บริการความรู้ตามกระแสสังคม 

เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับอินเดียใน Manager Online



ตัวอย่าง e-poster 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม















ตัวอย่างการให้บริการความรู้ทาง 
social media ตามกระแสสังคม









สถิติจำนวนนิสิตหลังเปลี่ยนชื่อ
เป็นสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้







ประเทศสเปน          ภูมิภาคลาตินอเมริกา

ขยายความสนใจจากประเทศสเปนไปยังกลุ่ม
ประเทศลาตินอเมริกา  

มีการจัดตั้งศูนย์ลาตินอเมริกาขึ้นในคณะอักษร
ศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2545









การขยายขอบเขตทางวิชาการ
จากวรรณคดีอังกฤษ 

วรรณคดีอังกฤษ      

วรรณคดีที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศ
ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก      

วรรณคดีที่เขียนเป็นภาษาประจำชาติ  

ประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก
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สถาบันยุโรปศึกษาของประเทศเวียดนามเชิญ ผ.ศ.ดร.วริตตา ศรีรัตนาไปบรรยาย
ระดับนานาชาติเรื่อง Brexit และผลกระทบต่อภูมิภาคและประเทศเวียดนาม 
ใน session ชื่อ “Brexit และผลกระทบต่อสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร” 

 ณ กรุงฮานอย เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560



นิทรรศการโปแลนด์มหัศจรรย์

ไปรษณีย์ไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ในประเทศไทย จัด
นิทรรศการ “โปแลนด์แดนมหัศจรรย์” (Wonderful Poland in Stamps)  

ทางไปรษณีย์ไทยขอให้  ผ.ศ.ดร.วริตตา  ศรีรัตนา  ช่วยแนะนำว่าจะนำเสนอ
โปแลนด์อย่างไร  ผ.ศ.ดร.วริตตาจึงแปลสูตรอาหารโปลิชให้ทางไปรษณีย์ไทยจัด
พิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ 

และได้ตอบตกลงเป็นวิทยากรคนหนึ่งในงานสแตมป์เสวนาเกี่ยวกับชีวิตและผล
งานของมารี  กูรี  โดยผู้จัดงานขอให้พูดเรื่องที่หลายคนไม่ทราบเกี่ยวกับมารี  กูรี 
อันได้แก่ scandal เรื่องความรักหลังสามีเสียชีวิต เรื่องอคติทางเพศและเชื้อชาติ 

ผ.ศ.ดร.วริตตาเอาข่าวจากหนังสือพิมพ์ปารีสช่วงนั้นมาอ่านวิเคราะห์  นำจดหมาย
มาแปลและอ่านวิเคราะห์ และมีผลตอบรับดีมาก 

ช่วงปีนี้สถานทูตเองได้ทำการสำรวจเรื่องวีซ่าท่องเที่ยว   แจ้งมาว่าจำนวนชาวไทย
ที่ไปเที่ยวโปแลนด์สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด





การปรับตัวของภาควิชา
ภาษาศาสตร์













วิชาภาษากับการสื่อสารทางการตลาด

ไม่ใช่วิชาการศึกษาทั่วไป 

มีผู้เรียน 72 คน มาจากคณะพาณิชย์ฯจำนวนครึ่ง
หนึ่ง 

สอนแบบ active learning แต่ละคาบมี 3 ส่วน คือ
บรรยาย 1 ชั่วโมง  case study 1 ชั่วโมง และ
กิจกรรมกลุ่ม 1 ชั่วโมง 

เชิญผู้ประกอบการมาให้โจทย์สินค้าและให้นิสิตได้
ฝึกตั้งชื่อแบรนด์สินค้าจริงๆในห้องเรียน



วิชาภาษากับการสื่อสารทางการตลาด

ผลกระทบคือมีคนมาติดต่อผู้สอนให้วิจัยและตั้งชื่อ
แบรนด์ 

ล่าสุด ผู้สอนได้ตั้งชื่อแบรนด์ให้ผ้าทอของชาว
กะเหรี่ยงที่ อ.บ้องตี้ จ.กาญจนบุรี 

โจทย์คือ ชื่อต้องเป็นภาษากะเหรี่ยง แต่กลุ่มเป้า
หมายเป็นคนไทย และต้องการนำออกสู่ตลาด
นานาชาติ



วิชาภาษากับการสื่อสารทางการตลาด

ผู้สอนได้ใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ทำการวิจัยเล็กๆเพื่อ
ทดสอบการรับรู้  

ผู้สอนได้ใช้คำภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่า “ผ้าทอ” และ
ปรับให้เข้ากับระบบเสียงของภาษาไทยและอังกฤษ





โครงการ  
“ภาษาศาสตร์สู่สาธารณะ” 
จัดโดยภาควิชาภาษาศาสตร์  

คณะอักษรศาสตร์







การใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอน









การเพิ่มกิจกรรมเสริม
การพยายามให้มีการแลกเปลี่ยนนิสิตกับสถาบันต่าง
ประเทศแบบแลกหน่วยกิตได้ 

การจัดโครงการฝึกงาน (internship) 

การจัดโครงการเชิญศิษย์เก่ามาคุยและฝึกอบรมนิสิต
ปัจจุบัน 

การจัดอบรมระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในชีวิต
จริง



ตัวอย่างของหัวข้อในการ
อบรมระยะสั้น

งานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 

งาน digital marketing 

งานจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 

งานสื่อสารองค์กร 

งานสื่อสารการตลาด (marketing 
communication)



ตัวอย่างของหัวข้อในการ
อบรมระยะสั้น

งานทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 

งานทางด้านการทูต 

งานด้าน media planning & buying  

งานด้านเลขานุการองค์กร (corporate secretary)  

งานจัดซื้อจัดจ้าง (procurement)



สรุปและข้อคิดบางประการ

สาขา มอศ.กำลังเผชิญปัญหาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 

ปัญหาระยะสั้นคือ กฎระเบียบของ สกอ. 

ปัญหาระยะยาวคือ การรับมือกับสถานการณ์
ปัจจุบัน: อัตราเด็กเกิดน้อยลงและความนิยม 
online education



สรุปและข้อคิดบางประการ

การแก้ปัญหาระยะสั้นคือการเล่นในเกมของ สกอ. 

กฎระเบียบของ สกอ.มีความมั่นคงถาวรหรือไม่ 

ปัญหาระยะยาวมีความแน่นอนมากกว่า 

ต้องแก้ปัญหาทั้งสองระยะไปพร้อมๆกัน



สรุปและข้อคิดบางประการ

ไม่มีสูตรสำเร็จรูปสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาว 

ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวอย่าง
สูง ความพร้อมที่จะทำงานหนักและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ความพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาสาขาอื่นๆ 
และความสามัคคี 

ทำทุกอย่างที่ควรทำโดยยึดหลัก student-
centered



ขอบคุณค่ะ


